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'Meesterschap in Liefde, wijsheid van de Tolteken' is het bekendste boek van bestsellerauteur Don Miguel Ruiz. Hierin laat hij ons zien hoe onze op angst gebaseerde overtuigingen en ideeën
onze liefde ondermijnen en veel ellende en drama in onze relaties veroorzaken. Aan de hand van levendige waargebeurde verhalen beschrijft Ruiz hoe we onze emotionele wonden kunnen
helen en de vrijheid en vreugde in ons leven kunnen herstellen die we van nature in ons hebben. Zo krijgen we de speelsheid terug die van vitaal belang is voor liefdevolle relaties. Deze
versie is een gebonden uitgave, een prachtig cadeau voor jezelf of een dierbare! Dit boek geeft antwoord op vragen als: • Waarom veroorzaken ‘aanpassing’ en het ‘idee dat we perfect
moeten zijn’ zelfafwijzing? • Hoe maakt de sterke behoefte aan controle over de ander de meeste relaties kapot? • Waarom zoeken we liefde bij anderen en hoe vinden we liefde in onszelf?
• Hoe leren we anderen accepteren en onszelf en anderen vergeven? 'Geluk kan alleen maar van binnenuit komen en is het resultaat van jouw liefde. Als je beseft dat niemand je gelukkig
kan maken en dat geluk het gevolg is van jouw liefde, wordt dit het belangrijkste meesterschap van de Tolteken: Meesterschap in liefde.’ – Don Miguel Ruiz
A Transformational Picture of Marriage God created marriage as a beautiful work of art that reflects his glory to the world. But our culture has undervalued and misunderstood it, causing it to
lose some of its luster. Like recent restoration projects on the Sistine Chapel and the Mona Lisa, it is time to return marriage to its former glory, and the only way to do that is to take a closer
look at what the artist had in mind all along. In this newly revised and expanded book, Al Janssen takes a fresh look at the exquisite design God has for marriage and brings to light the
reasons this union was intended to last a lifetime. The chapters weave real-life stories with great teaching and biblical narratives in order to paint a complete picture of all that marriage can be.
Readers will examine elements such as passion, adventure, and commitment that come together to make up the colors of God's design. They will also discover new ways to reflect God's love
within marriage--revealing his plan for men and women from the moment he created us.
Answers for Your MarriageAnswers for Your MarriageA Book for Those who are Married Or Soon to be MarriedAnswers for Your MarriageLearn to Love
In 'De kracht van echte mannen' wijst David Deida de moderne man de weg naar een daadkrachtig leven vol integriteit, authenticiteit en vrijheid. Het boek laat zien hoe een man een
bevredigend leven kan leiden, door ruimte te geven aan de kern van zijn wezen: zijn mannelijkheid. Deida stelt dat de trend naar seksuele gelijkheid een belangrijke oorzaak is van het
ontbreken van geluk in relaties. Het heeft namelijk niet alleen geleid tot economische en sociale gelijkheid, maar ook tot seksuele neutraliteit. Nu we de gelijkheid tussen de seksen hebben
geaccepteerd, zegt Deida, is het tijd om de eigen mannelijke of vrouwelijke essentie weer in ere te herstellen. En daarmee het vuur van de seksuele hartstocht opnieuw aan te wakkeren!
Word je makkelijk verliefd, maar ben je tegelijkertijd bang voor intimiteit? Word je moe van al die opmerkingen dat je 'te gevoelig' bent? Heb je moeite om respect op te brengen voor je meer
rationele partner? Of heb je al besloten dat liefde voor jou als HSP'er niet is weggelegd? Met Hoog Sensitieve Personen in de liefde heeft Elaine N. Aron een praktisch zelfhulpboek
geschreven voor HSP'ers die op zoek zijn naar een gelukkige, gezonde en romantische relatie, met of zonder een HSP'er als partner. Aangevuld met verhelderende zelftesten en resultaten uit
de baanbrekende onderzoeken die Aron heeft gedaan op het gebied van intimiteit en persoonlijkheidsontwikkeling is Hoog Sensitieve Personen in de liefde een betrouwbare gids voor elke
HSP die op zoek is naar echte liefde.
Het is 1962. Op de rotsen van het ingeslapen vissersplaatsje Porto Vergogna staat Pasquale, een jonge Italiaan en eigenaar van het enige hotel. In dagdromen verzonken kijkt hij uit over het
glinsterende water. Aan de horizon verschijnt een boot met op het dek een prachtige, in wit geklede dame. Ze is een Amerikaanse actrice en doodziek, zo ontdekt hij als ze haar intrek neemt
in zijn hotel. Hollywood, vijftig jaar later. Een oudere, Italiaanse heer betreedt het kantoor van filmproducent Michael Deane op zoek naar de vrouw die hij nooit heeft kunnen vergeten.
Schitterende ruines vertelt het meeslepende verhaal van een onmogelijke, maar onverwoestbare liefde. Op onnavolgbare wijze verbindt Jess Walter het landelijke Cinque Terre van 1962 met
het genadeloze Hollywood-bestaan vandaag de dag. Schitterende ruines handelt over tijd, over het moment dat voorbijgaat zonder dat we er erg in hebben en over het verleden dat we soms
als een ruine achterlaten. Jess Walter toont hoe ons leven zich ontrolt: gecompliceerd en wreed en dichterlijk en betoverend tegelijk. Jess Walter schreef gedurende de afgelopen vijftien jaar
met tussenpozen aan Schitterende ruines. Hij debuteerde in 2001 met Over Tumbled Graves. Daarna volgden vijf romans, waaronder National Book-award finalist The Zero en The Edgar
Allen Poe-award winnaar Citizen Vince. Hij woont in Spokane, Washington. `Wat Jess Walter met de tijd, ruimte, genres, kunstvormen en taalregisters uithaalt in Schitterende ruines is ronduit
spectaculair. De Groene Amsterdammer `Walter heeft een grootse roman geschreven. The Observer
Zip, My Daughter answers some of the questions bothering the minds of girls, their parents, and their workers. Questions such as the following: —Why do all the changes in the human body
happen during puberty? —Why do adolescents behave the way they do? —Is a female child inferior to her male counterpart? —Is the birth of any child an accident? —Why is it necessary for girls
to keep themselves for marriage? —Who is to teach sex education? —At what age should sex education be introduced to the girl-child? The book is a blueprint for all adolescent girls and their
parents, guardians, teachers, counselors, and Christian leaders.
'Leerschool van Tara Westover is een gelaagde zoektocht naar een persoonlijk bewustzijn.' * * * * - Freek de Jonge in de Volkskrant 'Dit is een ongelooflijk boek [...] Ik kan niet begrijpen dat ze
bij De Wereld Draait Door, dat boekenpanel, niet meteen heeft geroepen 'dit is fantastisch, dit moet je lezen, dit is ongelooflijk'. - Maarten 't Hart 'Schitterend. Er gaat niets boven het
ontdekken van een jonge schrijver met zoveel kracht en talent.' - Stephen Fry 'Het is het indrukwekkende en schrijnende verhaal van een vrouw die zich met veel moeite weet te ontworstelen
aan een gezin waarvan de ouders afzondering zoeken van de wereld, en de pijn die de breuk veroorzaakt.' - Trouw Al op jonge leeftijd moeten Tara en haar zes broers en zussen risicovol
werk verrichten in het bedrijf van hun vader. Ze leren een heftruck te besturen en verzamelen schroot op het erf om in het onderhoud van de familie te voorzien. Het gezin leeft zo afgesloten
van de gemeenschap dat er niemand is om Tara te onderwijzen, haar naar een dokter te brengen na een ernstig ongeluk, of om in te grijpen wanneer haar broer gewelddadig wordt. Tara
slaagt er echter in zichzelf wiskunde en grammatica bij te brengen en ze wordt aangenomen aan Brigham Young University. Daar begint haar weg tot zelfontplooiing, waarbij ze niet alleen
worstelt met haar gebrek aan kennis door haar geïsoleerde opvoeding, maar ook tot de pijnlijke conclusie moet komen dat een breuk met haar familie onvermijdelijk is.
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Op een prachtige zomerdag in 2007 verdwijnt Grace, de mooie, jonge vrouw van zakenman Alistair Calloway en moeder van Charlie...Tien jaar later heeft de zeventienjarige Charlie nog altijd
geen antwoord op de vraag wat er precies met haar moeder gebeurd is. Inmiddels zit ze op een prestigieuze school in New England en heeft ze zich volledig in het kostschoolleven gestort.
Daarbij hoort ook het lidmaatmaatschap van de A’s, een geheim genootschap van medescholieren. Om door de A’s geaccepteerd te worden moet ze een aantal riskante opdrachten
uitvoeren, die ervoor kunnen zorgen dat ze haar vrienden kwijtraakt en van school wordt gestuurd.Dan komen de duistere gebeurtenissen uit het verleden en het heden onverwachts samen,
en zou Charlie de verschrikkelijke waarheid over haar familie en haarzelf weleens niet kunnen overleven...
"I Do! I Do! The Marriage Vow Workbook" is an inspirational resource for creating compelling vows for your marriage, civil union, commitment or recommitment. Endorsed by Harville Hendrix,
Ph.D., author of "Getting the Love You Want" and cocreator of Imago Relationship Therapy, this workbook will help you craft vows that will serve you not only during the ceremony itself but
throughout your lives together. As a result of reading "I Do! I Do! The Marriage Vow Workbook," completing the exercises and writing your marriage vows, you have the opportunity to (1)
awaken to the deepest reasons for joining your lives in marriage, (2) envision what you want most from your life together, (3) initiate a ritual to sustain your marriage for many years to come,
and (4) create a loving, committed partnership that's truly ideal for both of you. You may wish to buy two copies of "The Marriage Vow Workbook"-one in which each partner can work through
the exercises. Also makes a great gift for an engagement or bridal shower!
Answers for Your Marriage offers practical insights to marriage issues. It also gives facts on sex, pregnancy, family planning, child-raising, money issues, adultery, HIV and sex-related
diseases. Explains how to equip your children to avoid HIV. If your marriage seems hopeless, here are answers for your marriage.
Het meisje was amper nog in leven toen ze het bos uit kwam lopen. Het verhaal van haar ontvoering was donkerder dan de meest verschrikkelijke nachtmerrie. Maar alles wat ze zei was
waar. Elk gruwelijk detail. Een aantal dagen later wordt een tweede in shock verkerend slachtoffer gevonden en ontstaat er een patroon. In tweetallen worden mensen ontvoerd, vastgehouden
en uitgehongerd. Vervolgens krijgen ze een duivels dilemma voorgelegd: doden of gedood worden. Inspecteur Helen Grace en haar team weten dat ze jacht maken op een ingenieuze
psychopaat die zijn slachtoffers gebroken en vol schuldgevoel achterlaat. Niet alleen dienen ze als zijn visitekaartje, ze zijn ook de moordenaars. De slachtoffers lijken lukraak gekozen, de
plaats van het misdrijf zorgvuldig uitgekiend. Iets moet alle slachtoffers met elkaar verbinden... De pers over Iene miene mutte 'M.J. Arlidge voert de lezer met vaardige hand en gevoel voor
psychologie door de stevige plot naar een ontknoping die tegelijk een inkijkje geeft in het inktzwarte verleden van de intrigerende Helen Grace.' Vrij Nederland 'Een knaller van een thriller.'
4.5* Moredelight.com 'Wat een boek, een boek dat tijdens het lezen je hartslag doet versnellen en zelfs na het lezen loop je nog over van adrenaline.' Thrillerlovers
Zelfhulpgids op basis van cognitieve gedragstherapie.
Change Your Marriage from the Inside Out Do you feel as though you are going through the motions in your marriage? Is your relationship feeling a bit frayed at the edges? Prayer is one of
the most powerful tools God has given us to change ourselves and our relationships from the inside out---which is why it’s the best resource we can possibly turn to for revitalizing a marriage.
New York Times bestselling author Bruce Wilkinson brings you this book of guided prayers for seeking God’s blessings upon your marriage. As you pray in specific ways for your relationship,
you’ll experience new joys, and your confidence will grow as you see God’s daily provision abound for you and your spouse. As the Bible says, “A cord of three strands is not quickly broken”
Ecclesiastes 4:12. Experience the blessings and strength of a threefold marriage when you devote yourself to daily prayer without ceasing.

Sylvie en Dan zijn al tien jaar gelukkig getrouwd. Ze hebben een schattige tweeling, een mooi huis, en een prima baan. Dat kan zo nog wel 68 jaar doorgaan! Saai! De paniek
slaat toe. Om hun huwelijk fris en scherp te houden, besluiten ze elkaar te verrassen. Met sexy photoshoots, dates en onverwachte uitjes. Maar alles gaat mis. De verrassingen
brengen meer aan het licht dan wenselijk. Met hilarische gevolgen.
This novel has a pronounced Christian theme but centers on notions, such as forgiveness, that are all-inclusive. Louise doesnt focus on the mystery of who shot Paul, but still has
fun by teasing plot twists. At its best, an engaging story of surviving tragedy with a universal, moral message. Kirkus Review Because of mistaken identity, Edmond was severely
beaten, shot, and left for dead. They left him with a loss of memory. As he worked on regaining his identity and learning who tried to kill him and why, he meets and helps Denise
who is struggling in her endeavors to forgive her deceased husband for his infidelity, and her grandmother for her adulterous affair. When Denise learns of her husbands death,
she also learns someone wanted to assassinate him. Two people who she loved dearly had betrayed her trust and it became difficult for her to trust again. The old adage, Time
heals all wounds, did not apply to Denises life. Her wounds were not healing with time. There were times when she felt numb, paralyzed from a life of people whom she loved, but
she felt that love in her life was a world filled with deception. While both Denise and Edmond worked through the challenges in their lives, they learned the truth about the attempt
on Edmonds life. The attempted assassination of Denises husband changed their lives forever.
In deze genderbending memoires komt cultuurcritica Maggie Nelson met frisse, krachtige en hoognodige bespiegelingen over seksualiteit, verlangen, ‘het gezin’ en over de
beperkingen en mogelijkheden van zowel de liefde als de taal. In De Argonauten staat een liefdesgeschiedenis centraal: de relatie van de auteur met de kunstenaar Harry
Dodge. Nelson laat ons meevoelen hoe het is om haar hart te verliezen aan Dodge, die genderfluïde is. Ze neemt ons mee op de lange weg van haar zwangerschap en toont
ons de ingewikkelde en de mooie kanten van een onconventioneel gezin. Nelson houdt een pleidooi voor fundamentele individuele vrijheid en voor een erkenning van de waarde
van liefde en zorg – je zou het de strijdkreet kunnen noemen van dit oorspronkelijke, scherpzinnige boek dat geen onderwerp schuwt en geen concessies doet.
'Een must-read in tijden van sociale distantie en nieuwe gemeenschapszin.' - Trouw 'Een overtuigend pleidooi.' **** NRC Handelsblad Sta jij op je eerste of tweede berg? Draait
het leven om jou – of om anderen? Gaat het om succes – of om betekenis? We leven in een wereld die ons vertelt dat we vooral persoonlijk geluk moeten nastreven: carrière
maken, succes hebben en mooie spullen verzamelen. Dit is wat David Brooks de zogenaamde ‘eerste berg’ noemt die we vaak allemaal bewandelen. Maar als we op die top
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zijn aangekomen, of eraf zijn gevallen door bijvoorbeeld een ontslag of een verlies, kunnen we tot de ontdekking komen dat dát ons niet daadwerkelijk gelukkig maakt. We gaan
verlangen naar dingen die er echt toe doen. Dat is het moment waarop je de tweede berg beklimt. Op de tweede berg draait het niet meer om jezelf, maar om jouw relatie met
anderen. Het gaat om een betekenisvol leven. David Brooks onderzoekt hoe je een waardevol leven kunt leiden in een egocentrische maatschappij. Wat betekent het om verder
te kijken dan jezelf en je op een groter doel te richten? Om onafhankelijkheid los te laten en afhankelijkheid te omarmen? Hij richt zich hierbij op vier belangrijke pijlers die je
helpen met het beklimmen van die tweede berg: een verbintenis aangaan met familie, met een roeping, met een gemeenschap of met een filosofie of geloof. De tweede berg is
een inspirerend en persoonlijk boek dat je helpt te ontdekken hoe jij ook een rijk en voldaan leven kunt leiden. 'Een krachtig, indringend boek dat je niet meer loslaat.' The
Guardian David Brooks (1961) is auteur en al jaren een van de best gelezen columnisten van The New York Times. Hij heeft meerdere bestsellers geschreven, waaronder The
Road to Character. Hij geeft les aan Yale University en is lid van de American Academy of Arts and Sciences. ‘Zijn columns staan steevast dagenlang op nummer een van
bestgelezen stukken van de website van The New York Times. Hij is te horen en zien in vele populaire podcasts, radio- en tv-programma’s. Als de VS een ‘Denker des
Vaderlands’ had, zou Brooks goede kans maken.’ NRC Handelsblad 'Zeer ontroerend en buitengewoon scherp. En hoopvol in de beste zin van het woord.' The Washington
Post 'Lessen die mogelijk je leven veranderen zijn te vinden in dit relevante boek dat je aanzet tot nadenken.' Booklist 'Het beste boek van Brooks ooit. Krachtig. Zijn inspirerende
boek is een zelfhulpgids om de gevangenis van jezelf te ontvluchten.' The Observer 'Het is de gave van David Brooks om taai maar overtuigend sociaal onderzoek toegankelijk
en zelfs verrassend te maken.' The New York Times Book Review 'Brooks haalt een breed scala aan wetenschappers en denkers aan om een idee te weven dat groter is dan de
som der delen.' USA Today 'Brooks grootse prestatie zit in zijn vermogen om de ongeziene aspecten van privé-ervaringen te verheffen tot een krachtig en uitdagend gesprek
over wat we allemaal met elkaar delen.' San Francisco Chronicle 'Het hogere doel is volgens Brooks de “tweede berg”. De eerste berg draait om jezelf, de tweede om anderen.
Het goede leven is niet gericht op pleziertjes, maar op diepe relaties met de mensen om je heen.' **** NRC Handelsblad
Brené Brown heeft de afgelopen twintig jaar onderzoek gedaan naar de emoties en ervaringen die betekenis geven aan ons leven, en werkte de afgelopen zeven jaar nauw
samen met leiders en cultuurveranderaars over de hele wereld. Ze ontdekte dat allerlei bedrijfstakken, van kleine start-ups tot Fortune 50-bedrijven, met dezelfde vraag
worstelen: ‘Hoe ontwikkelen we moediger leiders en hoe verankeren we moed en durf in onze bedrijfscultuur?’ In dit nieuwe boek combineert Brené haar onderzoeksresultaten
met persoonlijke verhalen en voorbeelden om deze vraag te beantwoorden. Durf te leiden gaat over echt leiderschap: vanuit het hart en vol moed.
Het Element is het punt waar natuurlijk talent en persoonlijke passie elkaar ontmoeten. Als mensen in hun element zijn, zijn ze het meest zichzelf, het meest geïnspireerd en
halen ze het beste uit zichzelf. Dit boek is een lofzang op de adembenemende diversiteit van menselijke talenten en passies en ons buitengewoon potentieel voor groei en
ontwikkeling. Op zijn eigen bevlogen manier zet Robinson de lezer aan tot denken en inspireert hij iedereen om het Element te vinden.
Slimme mannen is een tragikomische vertelling over dromen, hoop en wetenschap. De klerk Ayyan Mani werkt in het Instituut voor Theorie en Onderzoek als de laagste
persoonlijke assistent van een briljante, onoverwinnelijke astronoom, Arvind Acharya. Om uit zijn alledaagse misère te komen, de moraal van zijn slovende vrouw een prikkel te
geven en zijn tienjarige zoon Adi zelfvertrouwen te bieden, weeft Ayyan een steeds dichter web van verzinsels rond zijn zoontje, wiens almaar toenemende hoogbegaafdheid
iedereen verrast Intussen is zijn baas, boegbeeld van het voorname instituut, geobsedeerd door een stofdeeltjes-theorie waarmee hij het bestaan van buitenaards leven in
hogere luchtlagen wil bewijzen. Maar hoe afhankelijk is hij van zijn persoonlijke assistent? Slimme mannen is een onderhoudende, soms schrijnende, soms humoristische, en
steeds meeslepende roman over twee sterk uiteenlopende slimme mannen: een klerk die zijn gezin geluk gunt, en een briljante geleerde die langzaam maar zeker ten val lijkt te
worden gebracht.
Acting with genuine care and concern, pastors can be effective in helping married couples resolve difficulties and discover reconciliation, joy, and love. The question often is, “How do I do it?” In Pastor, Our
Marriage Is in Trouble, Charles L. Rassieur, an experienced counselor, outlines a step-by-step approach that takes the pastor from beginning to end in a process of short-term intervention and counseling. A
helpful tool in the process is the Pastoral Marriage Counseling Questionnaire, which can be used in gathering essential information about both spouses and their relationships. In addition, you’ll find important
information about: a rationale for the need and opportunity for pastoral intervention in troubled marriages how the marriage counseling process begins with the initial pastoral contact with one or both spouses
help for the pastor in preparing for individual counseling sessions with each spouse important topics for marriage counseling regardless of which approach or model is used the last two sessions of
counseling: deciding whether to end counseling, to refer the couple to other professional resources, or to contract with the couple for further counseling sessions
African marriage was all about morals but, today, African marriage is all about money, hence the modern day marriage in Africa cannot resist marriage storms. Money oriented marriage is alien to Africa and it
came to destroy the bedrock of African marriage - morals.
Khaled bin Aziz, de sultan van Jhurat, besluit zijn macht te versterken door te trouwen met een westerse vrouw. Hij verleidt de Amerikaanse toeriste Cleo, met het doel haar ten huwelijk te vragen. Zijn plan
lukt, maar na de bruiloft merkt hij tot zijn schrik dat de mooie Cleo onverwacht hevige gevoelens in hem losmaakt. Als hij de nacht met haar heeft doorgebracht, kan hij zijn hoofd niet bij staatszaken houden.
Hij moet iets doen om zijn voortdurende opwinding in één keer te blussen! Cleo is geheel in de ban van Khaled, en nu neemt hij haar ook nog mee op huwelijksreis naar een prachtige oase! Haar leven lijkt
een sprookje, tot ze ontdekt waarom hij met haar getrouwd is...
Homer houdt van Elsie, Elsie houdt van Albert. het is een klassieke driehoeksverhouding, alleen is Albert een alligator... ‘Die alligator eruit of ik eruit,’ roept Homer Hickam (de vader van de schrijver) op een
dag tegen zijn vrouw Elsie. Elsie kreeg Albert de alligator van een oude geliefde toen ze met mijnwerker Homer trouwde. Albert woont sindsdien in de badkamer, totdat Homer zijn ultimatum stelt en Elsie
besluit dat ze dan Albert maar naar Florida moeten brengen, waar hij thuishoort. En zo begint, in de tijd van de Grote Depressie, een lange reis door Amerika, waarbij ze regelmatig van de rechte weg
Page 3/4

Read Book Answers For Your Marriage Bruce And Carol Britten
afraken. Want dat gebeurt nou eenmaal als je een alligator in een wasteil op de achterbank van je zwarte Buick vervoert.
Hij was de meest gevatte, de knapste, de sterkste, de moedigste en bovenal The Greatest. Deze eerste allesomvattende biografie geeft een radicaal nieuw inzicht in de complexe man die Ali was. Meer dan
500 interviews, duizenden nieuwe (FBI) documenten en audiotapes vormen samen het verhaal van de bokser zoals nooit eerder is gebeurd. Het verhaal van een man met gebreken, vol onzekerheid maar
onwaarschijnlijk moedig.
A Simon & Schuster eBook. Simon & Schuster has a great book for every reader.
Lara, Marcus en hun drie kinderen verheugen zich op een lange zomervakantie op Trout Island, ten noorden van New York. Ze zijn Engeland ontvlucht om in een nieuwe omgeving weer nader tot elkaar te
komen. Lara heeft Marcus nog niet vergeven dat hij haar aangezet heeft tot een abortus, maar ze hoopt ver weg van huis haar man weer lief te kunnen hebben. Op een feest ontmoeten ze toevallig een oude
vriend van Marcus, de acteur Stephen. Lara voelt zich direct aangetrokken tot de man met wie ze ooit een affaire had. Ze weet dat ze haar relatie verder onder druk zet, maar beseft niet dat er nog veel meer
op het spel zal komen te staan.
‘Ideale rockautobiografie’ - Het Parool De afgelopen zes jaar heeft Springsteen in stilte en vol overgave zijn levensverhaal opgeschreven. De magie die zijn songteksten zo bijzonder maakt, spat van elke
pagina van dit boek af. Met ontwapenende openhartigheid vertelt hij voor het eerst over de persoonlijke problemen die zijn beste werk hebben geïnspireerd. ‘Springsteen wil vooral een eerlijk verhaal
vertellen. Net als bij zijn beste concerten heb je aan het eind het gevoel dat hij alles heeft gegeven.’ – The New York Times
Het vijfstappenplan voor conscious uncoupling is bedacht om stellen die uit elkaar gaan over het moeilijke pad van een scheiding te helpen, door ze hun relatie bewust af te laten sluiten. Lees hier meer! Lang
en gelukkig uit elkaar Toen Gwyneth Paltrow in 2014 scheidde van Chris Martin, gebruikte ze de term conscious uncoupling voor het harmonieuze en wederzijdse besluit om uit elkaar te gaan. Populair
geworden door relatie-expert Katherine Woodward is deze term synoniem geworden voor een scheiding waarbij beide partners accepteren dat ze een rol hebben gespeeld bij het uit elkaar gaan en - nog
belangrijker - het samen werken aan een functionele en gezonde manier om in de toekomst met elkaar om te gaan, wat met name praktisch is in het geval van co-ouderschap. Het vijfstappenplan voor
conscious uncoupling is bedacht om stellen die uit elkaar gaan over het moeilijke pad van een scheiding te helpen, door ze hun relatie bewust af te laten sluiten op een manier die een optimistische toekomst
mogelijk maakt. Lang en gelukkig uit elkaar laat zien dat scheiden ook een goede ervaring kan zijn.
Lisa Taddeo is een groot nieuw talent. Voor Drie vrouwen volgde ze acht jaar lang de sekslevens en verlangens van drie gewone Amerikaanse vrouwen. Een journalistieke én literaire tour de force. Lina, een
huisvrouw in een buitenwijk van Indiana, zit al een jaar of tien in een doodgebloed huwelijk. Ze hunkert naar seks, maar haar man raakt haar nauwelijks aan. Ze begint een affaire die haar volledig verzwelgt.
Sloane, een glamoureuze ondernemer, laat haar echtgenoot toekijken terwijl ze seks heeft met anderen. Voor wie doet ze dat? Maggie, een middelbare scholier in een klein gehucht in North Dakota, wordt
verleid door haar leraar Engels. De gevolgen zijn enorm wanneer een rechtszaak volgt en niemand in het kleine stadje haar verhaal gelooft. Drie vrouwen is een baanbrekend boek waarin de vrouwelijke
begeerte in al haar heftigheid en schoonheid wordt neergezet. Na een verhitte veiling sloot Nijgh een deal voor drie boeken. De verhalenbundel en de roman zijn zo goed als gereed.
Voormalig FBI-agent Terry McCaleb wordt door de politie van Los Angeles om hulp gevraagd bij een raadselachtige moord. Als profiler waren rituele moorden zijn specialisme. McCaleb is bereid het dossier
door te nemen en zijn mening te geven. Maar van het een komt het ander en zeer tegen de zin van McCalebs vrouw wordt hij langzaam maar zeker uit zijn vredige nieuwe leven getrokken. Hij raakt opnieuw
in de ban van een wereld vol gruwelen en spanning. Nadat hij een profiel heeft opgesteld van de maniakale moordenaar beseft hij dat het naadloos aansluit op een bekende: rechercheur Harry Bosch...
In acht verhalen ontleedt Nathan Englander de menselijke ziel. In het titelverhaal worden de huwelijken van twee joodse echtparen tegen het licht gehouden en wordt de Holocaust gereduceerd tot een
gezelschapsspelletje: 'Zou jij me bij jou laten onderduiken als je niet van joodse komaf zou zijn en er een nieuwe Holocaust is?' Op fantasievolle wijze analyseert hij de grote levensvragen waar iedereen mee
worstelt over zingeving, familiebanden en, uiteraard, liefde. Ook vormen de verghalen een inkijkje in de ziel van Englander zelf - op invoelende wijze maakt hij ons deelgenoot van zijn leven en zijn familie.
Hiermee zoekt hij telkens weer de grenzen op tussen fictie en werkelijkheid. Met Waar we het over hebben als we het over Anne Frank hebben bewijst Englander opnieuw dat hij tot de beste Amerikaanse
auteurs behoort.
Hoop en licht na rouw en verlies. Bestsellerauteur Louise Hay en rouwexpert David Kessler bundelen hun kennis en kunde op het gebied van het helen van verdriet. Je kunt je hart helen beschrijft de emoties
die zich voordoen als een relatie stukloopt, een huwelijk eindigt in een scheiding, een geliefde overlijdt, je wordt ontslagen of je je huisdier verliest. Je leert je gevoelens te doorleven en met compassie terug
te kijken naar de mooie momenten. Dit boek geeft je daarmee de moed om ook andere nare situaties in de toekomst het hoofd te kunnen bieden. Door de unieke combinatie van David Kesslers ervaring in
het omgaan met verdriet en de affirmaties van Louise Hay helpt dit boek je niet alleen om te gaan met verlies of rouw, maar zorgt het ervoor dat je echt je hart kunt helen. Louise Hay is sinds haar eerste
boek Je kunt je leven helen bestsellerauteur en heeft wereldwijd meer dan 50 miljoen boeken verkocht. Ze is een veelgevraagd spreker en metafysisch leermeester. David Kessler is een zeer invloedrijke
deskundige en spreker op het gebied van rouwverwerking. Hij heeft hierover meerdere boeken geschreven. Kessler heeft onder anderen Elizabeth Taylor, Jamie Lee Curtis en Marianne Williamson
bijgestaan in het verwerken van hun verlies.
Het verhaal van de Dienstmaagd, Margaret Atwoods meesterwerk over een afschrikwekkende toekomst, is uitgegroeid tot een moderne klassieker en bewerkt tot de zeer succesvolle tv-serie The Handmaid's
Tale. De testamenten is Atwoods langverwachte, adembenemende nieuwe roman. Vijftien jaar na de gebeurtenissen in Het verhaal van de Dienstmaagd heeft het totalitaire regime van de Republiek Gilead
nog altijd de macht in handen, maar van binnenuit begint het scheuren te vertonen. Op dit allesbepalende punt in de geschiedenis komen de levens van drie verschillende vrouwen samen, met mogelijk
explosieve gevolgen. Twee van hen groeiden op aan weerszijden van de grens: de bevoorrechte dochter van een hoogstaande bevelvoerder in Gilead en een meisje in Canada dat de verschrikkingen op tv
ziet en meeloopt in demonstraties tegen het regime. De derde vrouw is een van de machthebbers in Gilead, die al jaren aan de top weet te blijven door schandelijke geheimen te verzamelen en in te zetten
tegen haar concurrenten. Diep verborgen geheimen brengen deze vrouwen uiteindelijk samen, en confronteren hen met zichzelf en met de vraag hoever ze willen gaan voor waar zij in geloven. Aan de hand
van de persoonlijke verhalen van de drie vrouwen biedt Margaret Atwood de lezer een kijkje in het corrupte systeem van Gilead. Dat doet ze met een indrukwekkende mengeling van spanning, fijnzinnige
humor en een virtuoos verteltalent. Margaret Atwood (Ottawa, 1939) wordt beschouwd als de 'grande dame' van de Canadese literatuur. Ze woont en werkt in Toronto en verwierf de afgelopen halve eeuw
een miljoenenpubliek met haar boeken, die in 45 landen worden uitgegeven. The Handmaid's Tale, haar bekendste roman, werd bewerkt tot een uiterst populaire bekroonde televisieserie, met in de hoofdrol
Elisabeth Moss. Atwood heeft verschillende keren op de shortlist van de Man Booker Prize gestaan. De blinde huurmoordenaar werd bekroond met deze prijs, en nog voor de daadwerkelijke publicatie stond
De testamenten al op de shortlist.
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